
 
 

 

LICENČNI SEMINAR ZA STROKOVNE KADRE KZS ZA 
PODALJŠANJE LICENCE ZA LETO 2023 

(1.stopnja usposobljenosti) 
 
 

Strokovne delavce v konjeništvu s 1. stopnjo usposobljenosti (Inštruktor jahanja) 
vabimo, da se udeležijo licenčnega seminarja za leto 2023, ki bo potekal kot 

Praktična delavnica iz poučevanja jahanja na nivoju Jahač 1 in Jahač 2. Poudarek 
na tokratni delavnici bo namenjen usklajenosti standardov pri podeljevanju 
nazivov Jahač 1 in 2.  

Delavnica bo potekala v obliki praktičnega dela v skupinah z mentorji (strokovni 
delavci KZS z 2. stopnjo usposobljenosti), skupine se bodo pri mentorjih 

menjavale. Zaradi večje učinkovitosti dela je število udeležencev omejeno. Za 
strokovne delavce s 1. stopnjo usposobljenosti je udeležba na eni od takšnih 
delavnic obvezna. 

 
 

Kdaj: v soboto, 15.oktobra od 11. do cca 14. ure  
 
Kje: v prostorih KK Celje v Škofji vasi 51, 3211 Škofja vas  

 
Št. pridobljenih LT: 4 

 
Cena seminarja: 40 €  
 

Št. udeležencev: minimalno 20, maksimalno 40 
 

Primerno za: strokovne delavce s 1. stopnjo usposobljenosti (Inštruktor jahanja) 
 

 
Seminar se bo izvajal v skladu s Pravilnikom za licenciranje strokovnih kadrov v 
konjeništvu. Obvezna je predhodna prijava na seminar. Prijavite se preko 

online sistema na spletni strani KZS. 
 

Postopek prijave: na spletni strani KZS v zgornjem desnem kotu kliknete na 
napis Administracija KZS. Kot uporabniško ime navedete svoje ime in priimek 
(male črke brez šumnikov, brez presledka), pri prvi prijavi kot geslo vnesete svojo 

EMŠO. Bodite pozorni, da imate vpisan obstoječ e-mail naslov, ki bo služil za 
nadaljnjo komunikacijo. 

 
Nato v levem stolpcu poiščete zavihek Seminarji in izberete Prijave na seminar. 
Izberete želeni seminar in kliknete na gumb prijava, nato vnesete podatke o 

plačniku. Po oddani prijavi boste na navedeni mail prejeli predračun za plačilo 
kotizacije, ki mora biti poravnana najkasneje do označenega datuma. Pri plačilu 

se sklicujte na referenčno številko predračuna. Priporočamo uporabo QR kode na 
predračunu (slikaj in plačaj), kar postopek pohitri in zmanjša možnosti napak pri 
vnosu. 

 



Rok za prijavo in plačilo kotizacije je: 3.oktober 2022 
 

Vsak udeleženec se mora ob prihodu registrirati s podpisom in po potrebi pokazati 
potrdilo o plačani kotizaciji.  

 
 
 

Vabljeni! 
 

 
Slovenska konjeniška akademija 


